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ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จ.3 ต.ค. – ศ.2 ธ.ค. 65 รับสมัครทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ Pre-test (ป.4 – ป.6) งานวิชาการ 
ศ.7 ต.ค. 65 กีฬาสีโรงเรียน งานวิชาการ 
พฤ.3 – พ.9 พ.ย. 65 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45 “พิบูลบ าเพ็ญเกมส์”  งานวิชาการ 
จ.21 พ.ย. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (ต่อ) งานวิชาการ 
จ.28 – อ.29 พ.ย. 65 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 งานส่งเสริมฯ 
พ.30 พ.ย. 65 อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 12.00 น. งานส่งเสริมฯ 
ศ.2 ธ.ค. 65 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 18.00 น. 

ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 18.00 น. 
งานส่งเสริมฯ 

จ.5 ธ.ค. 65 วันหยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อ
แห่งชาติ) 

งานวิชาการ 

อ.6 – พ.7 ธ.ค. 65 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 งานส่งเสริมฯ 
พฤ.8 – ศ.9 ธ.ค. 65 งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 8 งานวิชาการ 
พฤ.8 ธ.ค. 65 อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 12.00 น. งานส่งเสริมฯ 
ศ.9 ธ.ค. 65 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 18.00 น. งานส่งเสริมฯ 
ศ.9 – ศ.16 ธ.ค. 65 ช่วงเวลาการซ่อมครั้งที่ 3 งานส่งเสริมฯ 
ส.10 – จ.12 ธ.ค. 65 สอบ TGAT และ TPAT 2-5 งานวิชาการ 
ส.10 ธ.ค. 65  หยุดวันรัฐธรรมนูญ งานวิชาการ 
จ.12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ งานวิชาการ 
ส.17 ธ.ค. 65 สอบ TPAT 1 งานวิชาการ 
อา.18 ธ.ค. 65 สอบ Pre-test (ม.1) งานวิชาการ 
พ.21 – อ.27 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 งานส่งเสริมฯ 
พ.21 ธ.ค. 65 – อ.3 ม.ค. 66 อาจารย์ประจ าวิชาบันทึกคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 งานส่งเสริมฯ 
พฤ.22 ธ.ค. 65 อาจารย์ส่งผลซ่อมครั้งที่ 3  เวลา 12.00 น. งานส่งเสริมฯ 
จ.26 – พ.28 ธ.ค. 65 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ม.3 งานวิชาการ 
พ.28 ธ.ค.65 – จ.2 ม.ค. 66 วันหยุดสิ้นปี งานวิชาการ 
ศ.13 ม.ค. 66  แจกคะแนนกลางภาคผ่านประจ าชั้น งานส่งเสริมฯ 
ศ.13 ม.ค. 66 งานสายสัมพันธ์ งานวิชาการ 
อา.15 ม.ค. 66 OPEN HOUSE สาธิตประสานมิตร “เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” งานวิชาการ 
พ.18 – ศ.20 ม.ค. 66 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ม.2 งานวิชาการ 
จ.30 ม.ค. – ศ.3 ก.พ. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.3 และ ม.6) งานส่งเสริมฯ 
จ.30 ม.ค. – อ.7 ก.พ. 66 อาจารย์ประจ าวิชาบันทึกคะแนนสอบปลายภาค 2/2565 (ม.3 และ ม.6) งานส่งเสริมฯ 
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ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ส.4 – อา.5 ก.พ. 66 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ม.1 งานวิชาการ 
อา.12 ก.พ. 66 สอบ O-NET (ม.3) งานวิชาการ 
อา.12 ก.พ. 66 ทดสอบความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

(หลักสตูรไตรภาษา) 
งานวิชาการ 

จ.13 ก.พ. 66 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น. (ม.3 และ ม.6) 
ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น. 

งานส่งเสริมฯ 

พ.15 ก.พ. 66 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.3 และ ม.6) งานส่งเสริมฯ 
พฤ.16 ก.พ. 66 อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 12.00 น. (ม.3 และม.6) งานส่งเสริมฯ 
ศ.17 ก.พ. 66 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น. 

ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 18.00 น. 
งานส่งเสริมฯ 

อา.19 ก.พ. 66 ทดสอบความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
(หลักสตูรปกต,ิ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรีนยท่ีมีความต้องการ
พิเศษ) 

งานวิชาการ 

จ.20 – ศ.24 ก.พ.66 นักเรียน (ม.6) ติดตามซ่อมรายวิชาที่ยังไม่ผ่านทุกรายวิชา  
ปีการศึกษา 2563, 2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 

งานส่งเสริมฯ 

อ.21 ก.พ. 66 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.3 และ ม.6) งานส่งเสริมฯ 
พ.22 ก.พ. 66 อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 12.00 น. (ม.3 และม.6) งานส่งเสริมฯ 
พฤ.23 ก.พ. 66 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น. งานส่งเสริมฯ 
ส.25 – อ.28 ก.พ. 66 สอบ O-NET (ม.6)  งานวิชาการ 
จ.27 ก.พ. – ศ.3 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) งานวิชาการ 
จ.27 ก.พ.– ศ.10 มี.ค. 66 อาจารย์ประจ าชั้นบันทึกคะแนนปลายภาค 2/2565 (ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) งานส่งเสริมฯ 
จ.6 มี.ค. 66 หยุดวันมาฆบูชา งานวิขาการ 
ศ.10 มี.ค. 66 ประชุมผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียนชั้นม.6 ที่ยังไม่ผ่านทุกรายวิชา 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒเวลา 15.00 น. 
งานส่งเสริมฯ 

ศ.17 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น.(ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) 
ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น. 

งานส่งเสริมฯ 

ส.18 – จ.20 มี.ค. 66 สอบ A-Leval งานวิชาการ 
จ.20 – อ.21 มี.ค.66 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) งานส่งเสริมฯ 
พ.22 มี.ค. 66 อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 12.00 น.  

(ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) 
งานส่งเสริมฯ 
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ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ศ.24 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น.  

(ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) 
ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น.  
(ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) 

งานส่งเสริมฯ 

อ.28 – พ.29 มี.ค. 66 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) งานส่งเสริมฯ 
พฤ.30 มี.ค. 66 อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 12.00 น.  

(ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) 
วันสุดท้ายของการแก้ทุกรายวิชาที่ยังไม่ผ่าน(ม.3 และ ม.6) รอบท่ี 1 

งานส่งเสริมฯ 

ศ.31 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 เวลา 18.00 น.  
(ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5) 

งานส่งเสริมฯ 

ศ.31 มี.ค. 66 อนุมัติจบหลักสูตร (ม.6) รอบท่ี 1  งานทะเบียน 
พฤ.20 เม.ย. 66 วันสุดท้ายของการแก้ทุกรายวิชาที่ยังไม่ผ่าน (ม.3 และ ม.3) รอบท่ี 2   งานทะเบียน 
ศ.28 เม.ย. 66 อนุมัติจบหลักสูตร (ม.6) รอบท่ี 2  งานทะเบียน 

 


